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Tämä kuvaus kestävän kaupunkiruoan eko-

systeemistä on tuotettu puoli vuotta kes-

täneessä Smart & Clean -muutosprojek-

tissa, jossa 20 organisaation voimin luotiin 

pääkaupunkiseudulle huippuluokan lähi- ja 

hävikkiruokamarkkinoita. Muutosprojekti sai 

Uudenmaan liiton Aiko-rahoitusta. Lisäksi 

projektia rahoittivat Espoon, Helsingin ja 

Vantaan kaupungit, Pääkaupunkiseudun 

Smart & Clean -säätiö, Sitra, Apetit Ruoka 

Oy ja Oy Karl Fazer Ab, sekä projektiin osal-
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Herttoniemen ruokaosuuskunta ja Svenska 

lantbruksproducenternas centralförbund, 

jotka kehittävät Ekompi.net sivustoa. Lisäksi 

mukava olivat Perho Liiketalousopisto 

Oy, Svenska lantbrukssällskapens för-

bund, hävikkiruoan vähentämistä edistävä 

From Waste to Taste ry, Kauppahalli 24/

Seulo Palvelut  Oy, Luke, Helsingin koulujen, 

päiväkotien ja palvelutalojen ruokahuollosta 

vastaava Palvelukeskus Helsinki, Suomen 

4H-liiton Ruokaa luonnosta -hanke, liiketo-

iminnan kehittäjä Avanto Ventures Oy, 
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aputoimintaa kehittävä Yhteinen pöytä, 
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Tavoitteena kestävä ruokajärjestelmä

Nykyinen ruokajärjestelmämme kaipaa kehittämistä useiden ruoka-alan toimijoiden 

näkökulmasta. Muutostarpeet ovat moninaiset. Ruoantuotanto kärsii ympäristön pilaan-

tumisesta ja ilmastonmuutoksen seurauksista, ja tuotannon omia ympäristövaikutuksia 

täytyy vähentää. Ruoantuottajien heikko asema on herättänyt huolta niin vauraissa kuin 

köyhemmissä maissa. Nykyisen ruokajärjestelmän kaksi peruspiirrettä globaalisti ovat 

yhtäältä laaja nälänhätä ja ruokaturvattomuus ja toisaalta systemaattinen haaskuu. Myös 

liiallinen energiansaanti ja liikalihavuus osuvat yhä useammin yksiin vajaaravitsemuksen 

kanssa. 

 Maailma ja Suomi tarvitsevat kestävän gastronomian ajattelutapaa ja uusia toimin-

tamalleja kestävän alkutuotannon tukemiseksi, hävikin vähentämiseksi ja varmistamaan, 

että jokaisella on mahdollisuus ravitsevaan ruokavalioon. Kestävän ruokajärjestelmän 

rakentaminen lähtee uusien paikallisten ratkaisujen kehittämisestä, joista toimivimmat 

voidaan skaalata muille alueille. Tässä raportissa esitetään ratkaisu siihen, miten ruoka-

järjestelmää voidaan kehittää kestävämmäksi erityisesti kaupunkiympäristössä.  Pääkau-

punkiseudun kaupunkiruokajärjestelmä kehittyy smart & clean -ratkaisujen ja kestävän 

kaupunkiruoan verkoston myötä. 

 Raportti vetää yhteen syyskuusta 2018 huhtikuuhun 2019 käynnissä olleen Smart & 

Clean Urban Food -projektin tuloksia ja visiota siitä, miten uusien smart & clean -ratkai-

sujen avulla pääkaupunkiseudulle kehittyy entistä kestävämmät, olemassa olevia resurs-

seja paremmin hyödyntävät ja koko alueen elinvoimaisuutta kehittävät ruokamarkkinat.

Projektissa keskityttiin 
erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 

Kuinka Uudellamaalla tuotettujen lähituotteiden 
suoramyyntiä kotitalouksille ja ravintoloille voidaan 
kannattavasti, ekologisesti ja kestävästi lisätä?
     -
Löytyykö elintarviketeollisu
udesta ylijääneille raaka-aineille markkinoita ja miten 
teollisuuskokoon pakatut raaka-aineet saadaan 
tarvittaessa uudelleen pakattua ja myytyä eteenpäin? 
     -
Millaisessa roolissa digitaaliset markkinapaikat ja 
pienten tavaravirtojen logistiikan uudet ratkaisut ovat 
kestävän ruokajärjestelmän kehityksessä?
     -
Mitä uusia verkostoja ja organisaatioita tarvitaan 
kehityksen vahvistamiseksi?

[lähde: Bios-tutkimusryhmä, https://bios.fi/ruokajarjestelman-kohtalonkysymyksia-miten-niita-pitaisi-kysya/]
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Kestävän kaupunkiruoan verkosto luo pääkau-
punkiseudulla ja valtakunnallisesti toimivat ja 
kasvavat lähi-, villi- ja hävikkiruoan edelläkävijä-
markkinat, jossa erilaiset käyttäjälähtöiset alus-
tat ja tehokkaat jakeluratkaisut mahdollistavat 
kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan kaikille 
verkoston toimijoille ja lisäksi verkosto tukee kau-
punkilaisten hyvinvointia kestävällä ja puhtaalla 
lähiruoalla.

Monipuolisilla ruokamarkkinoilla on tilaa myös pienille toimijoille
Tavoitteena kestävä ruokajärjestelmä

Pääkaupunkiseudulla ja sen lähikunnissa metsästetään, tuotetaan ja kerätään pienissä 

erissä korkealaatuisia ja puhtaita raaka-aineita, kuten hirvenlihaa, omenamehua ja villiyrt-

tejä, jotka tarvitsevat omat kannattavat jakelukanavansa. Nämä tuotteet halutaan saada 

paremmin sekä kaupunkilaisten että ravintoloiden saataville. 

 Pääsy markkinoille on kuitenkin rajallista ja markkinoiden monimuotoisuuden 

kehittyminen on tästä syystä heikkoa. Pientuottajien on vaikea kilpailla hinnalla tukku- ja 

vähittäiskaupassa. Pienet ja satunnaiset tuote-erät eivät myöskään ole houkuttelevia 

sisäänostotuotteita isoille kaupan alan toimijoille, joiden prosessit on suunniteltu isoille 

tuotevolyymeille. Pientuottajat ja villiruoan kerääjät eivät usein pysty takaamaan tuotteen 

tarkkaa määrää. Yhteistyötä tuottajien välillä tarvitaan, jotta diilit isompien asiakkaiden 

kanssa onnistuisivat. 

 Nettipohjaiset markkinapaikat ja suoramyyntikanavat, joiden avulla asiakaskun-

nan tavoittaa mahdollisimman vaivattomasti ja laajasti, tuovat tarvittavaa ketteryyttä 

lähiruokamarkkinoille.  Suoramyynti erilaisten nettimarkkinapaikkojen kautta helpottaa 

asiakashankintaa ja vähentää pientuottajien riippuvuutta olemassa olevista asiakkaista. 

Tuottajalla on myös vapaus hinnoitella tuotteensa ja katetta jää myynnistä enemmän itse 

tuottajalle. Hyvin toimivilla monipuolisilla ruokamarkkinoilla on paikka myös pienille toimi-

joille, jotka pystyvät erikoistumaan ja kehittämään uusia kestäviä tuotannon menetelmiä. 

Markkinat kasvavat ruoantuotantoon, villituotteiden keräilyyn ja ylijäämävirtojen jalostuk-

seen liittyvän yrittäjyyden lisääntyessä.
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Tähän voisi kirjoittaa 
pienen kuvatekstin 
kuvaan liittyen!Kysynnän jousto vähentää hävikkiä

Tavoitteena kestävä ruokajärjestelmä

Teollisuudessa jää käyttämättä käyttökelpoista ruokaa ja raaka-aineita. Yksi suuri ylijää-

neiden raaka-aineiden ja tuotteiden hyödyntäjä on ruoka-aputoiminta. Suurinta osaa 

teollisuuden raaka-aineista ei kuitenkaan ole mahdollista hyödyntää ruoka-aputoimin-

nassa. Ruoka-avun rinnalle onkin kehittymässä liiketoimintaa, joissa ylijääneitä tuotteita 

myydään edullisempaan hintaan suoraan kuluttajille markkinapaikkojen kautta. Usein 

teollisuuden pakkauskoot ovat liian suuria myytäväksi sellaisenaan. Voidaan tarvita 

jatkokäsittelyä, jossa tuote uudelleenpakataan pienempiin eriin tai tuotteet jalostetaan 

helpommin myytävään muotoon. 

 Kaikkia ylijäämävirtoja yhdistää niiden satunnaisuus ja vaikea ennustettavuus, joka 

haastaa loppuasiakkaat joustamaan ja suunnittelemaan oman toimintansa saatavilla 

olevien raaka-aineiden mukaan eikä toisinpäin. Erityisesti helposti pilaantuvien tuottei-

den kohdalla on tärkeää, että tieto eristä tavoittaa potentiaaliset asiakkaat mahdollisim-

man nopeasti. Tällöin kysyntäpuoli pystyy myös reagoimaan tarpeen mukaan nopeasti.  

 Myös alkutuotannossa syntyy sesonkien vaihtelun vuoksi satoa, jolle voi olla 

vaikeaa löytää uutta markkinakanavaa. Tällöin sato jää keräämättä tai menee hävikkiin. 

Lisäksi viljelyssä syntyy 2-luokan satoa, joka ei usein päädy elintarvikekäyttöön, vaikka 

se olisi täysin elintarvikekelpoista. Satokausiin perustuva sopimuspohjainen ostaminen 

ja ennakkotilaukset tukevat paremmin pienviljelijöitä. Tällöin ostaja jakaa riskin viljeli-

jän kanssa eri tuotteiden luonnollisista vuosittaisista satovaihteluista ja pellolle jäävien 

tuotteiden määrä pienenee. 
Marjoista ja kauramaidosta valmistettu 

ilmastosmoothie vähentää hävikkiä
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Pienten tavaravirtojen tehokas logistiikka on avain kannattavuuteen
Tavoitteena kestävä ruokajärjestelmä

Logistiikan ja jakelun järjestäminen kustannustehokkaasti on olennaista 

pien- ja lähituotannon mahdollistamiseksi sekä hävikkivirtojen saami-

seksi hyötykäyttöön. Kuljetuksia ja noutoa yhdistämällä voidaan huo-

mattavasti tehostaa pienten tai satunnaisten ruokavirtojen logistiikkaa. 

 Tyypillisesti logistiikkakustannukset alenevat sitä myötä kun 

volyymit kasvavat. Tällainen hinnoittelu ei suosi pientä toimijaa eikä yk-

sittäisiä kuljetuksia. Moni pientuottaja päätyykin hoitamaan logistiikan 

itse aina pellolta asiakkaalle asti. Erilaiset ravintoloiden toimintatavat tai 

-määräykset kuten ympäristöjärjestelmät saattavat kuitenkin rajoittaa 

erillisten ruokatoimitusten määrää, jolloin ravintoloiden mahdolli-

suudet tilata suoraan tuottajalta ovat huonot. Myös ravintolan arjen 

hektisyys aiheuttaa usein sen, että että useita toimituskanavia ei ehditä 

tai haluta käyttää, joten toimintamallin tulee olla tilaajalle hyvin helppo 

ja joustava.

 Kannattavien lähi-, villi- ja hävikkiruokamarkkinoiden luomiseksi 

logistiikkapalvelut tulee ajatella uudella tavalla avoimina verkostomaisi-

na ratkaisuina. Tämä mahdollistaisi, että eri markkinapaikoilta tehdyt ti-

laukset tulevat yhdistetyllä kuljetuksella. Olennaista verkostomaisessa 

toimintatavassa on, että kaikki siihen kuuluvat hyötyvät tehokkuuden 

kasvusta ja täten myös kuljetuskustannusten laskusta. 
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Avoin yhteistyö ja verkostot vahvistavat lähituotteiden markkinoita
Tavoitteena kestävä ruokajärjestelmä

Liiketoimintaympäristöä tulisi kehittää niin, että se tukee kestävää 

ruoantuotantoa ja kulutusta edistäviä yrityksiä ja projekteja. Kestä-

vän kehityksen perustana tulisi olla yhtenäinen näkemys siitä, mitä 

oikeastaan tarkoitetaan kestävällä ruokakulttuurilla ja -järjestelmäl-

lä. 

 Toimijoiden välillä on paljon tarvetta ja halua yhteistyölle sekä 

toimintamallien kehitystyölle, mutta yhteistyö vaatii resursseja ja 

koordinointia. Pienten toimijoiden ei kannata kilpailla keskenään, 

vaan kasvattaa yhdessä kysyntää. Verkostoa ja liiketoimintaekosys-

teemiä tukevia organisaatiota tarvitaan yleisen ymmärryksen ja 

osaamisen kasvattamiseksi sekä kehityksen vauhdittamiseksi. 

 Yrittäjyys urbaanin ruoantuotannon parissa kiinnostaa kau-

punkilaisia nuoria. Pääkaupunkiseudulle onkin perustettu kaup-

papuutarhoja ja pientuotantolaitoksia. Yritysten sijoittumisessa 

on kuitenkin haasteita. Kustannus- ja vaatimustasoltaan sopivien 

tilojen (esimerkiksi tuotekehitykseen sopiva keittiö) tai maa-alan 

löytäminen pk-seudulta yksittäiselle pienyritykselle ei ole helppoa. 

Yritysten kannattavuutta parantaisi maantieteellisesti sijoittuminen 

lähelle toisiaan. Tällöin yritykset voisivat hyötyä teollisista symbioo-

seista ja muista synergiahyödyistä.
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Uusimaalaiset viljelijät kehittävä yhteis-
työssä Foodhubia pääkaupunkiseudulle
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Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi

Liiketoimintaekosysteemit ovat taloudellisia yhteisöjä, joita 

ylläpitävät yhteistyötä tekevät yksilöt ja organisaatiot. Keskeistä 

liiketoimintaekosysteemeille on se, että ne tuottavat yhdes-

sä arvoa asiakkaille. Ekosysteemin toimijoita ovat tyypillisesti 

tuottavat yritykset, niiden alihankkijat, yhteistyökumppanit, 

kilpailijat, asiakkaat, ja muut sidosryhmät. Ekosysteemit syn-

tyvät yhteisen tarkoituksen ympärille, ja niillä on yhteinen visio 

ja arvolupaus, mikä erottaa ne tavanomaisista liiketoiminta-

verkostoista. Liiketoimintaekosysteemit muuttuvat ajan myötä 

vastatakseen liiketoimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. 

Liiketoimintaekosysteemien kuvauksessa olennaista on tunnis-

taa keskeiset toimijat, toiminnot, systeemitason visio sekä arvo 

tuotteiden ja palvelujen käyttäjille ja asiakkaille. Seuraavissa 

kappaleissa kuvataan kaupunkiruokaekosysteemin toimijoita 

ja tarkoitusta.
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Toimivat ja kehittyvät kaupunkiruokamark-

kinat lähi-, villi- ja hävikkiruoalle muodos-

tuvat monenlaisen toimijan ja yrityksen 

välisestä yhteistyöstä. Smart & Clean 

Urban Food -projektissa yhteistyötä 

tehneitä ja projektin aikana aloittaneita 

organisaatiota on listattu kuvassa kestä-

vän kaupunkiruoan ekosysteemin toimi-

jakartta. Toimijat on luokiteltu yhdeksään 

tyypilliseen rooliin, joita tarvitaan ketterillä 

kaupunkiruokamarkkinoilla. Yhdellä toimi-

jalla on usein useampi kuin yksi rooli. Myyjä 

voi olla myös ostajan roolissa tai tuottaja 

logistiikan toimijan roolissa. Projektin 

aikana on olemassa olevilla markkinoilla 

tunnistettu myös monia muita ketteriä 

ruokamarkkinoita edistäviä toimijoita, joita 

ei ole tähän toimijakarttaan listattu. 

Toimijat
Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi

Uusimaalaiset viljelijät ja tuottajat | Ugly 
Foods | Helsieni | Stadin puutarhuri

From  Waste to Taste | 
Yhteinen pöytä | Tukkutori

4H nuoret

Palvelukeskus Helsinki |
Apetit Ruoka | 

Fazer Leipomot

Uudenmaan liitto | Avanto Ventures | 
Smart & Clean | Helsinki, Espoo, Vantaa 

| ruoka-alan vaikuttajat

SLC | SLF | LUKE

Uudenmaan ruoka 
-FoodHub | Korjuu.com |
Collico | Forest Foody

Diakonissalaitos | Urbaani tuottajayhtei-
sö | Kestävän gastronomian osaamis-
keskus, Perho liiketalousopisto | Ethica

Logistiikka ja
jakelu

Asiantuntija- ja 
tukiorganisaatiot

Villiruoan 
kerääjät

Markkinapaikat 
ja alustat

Lähi-, villi- ja hävikki-i-
ruoan hyödyntäjät

HUIPPURAVINTOLA
RUOKA-AVUN TARVITSIJA

ESPOOLAINEN PERHE
PITOPALVELUT
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Pientuottajat
Ruoan alkutuotantoa harjoittavat pientuottajat, 

niin maaseutu- kuin kaupunkialueilla. Tähän 

kategoriaan on myös laskettu raaka-aineiden 

uudelleenpakkaajat ja jalostajat pienelintarvike-

teollisuus.

Markkinapaikat ja alustat
Internetissä toimivat markkinapaikat tai muun-

laiset alustat, joiden avulla yritykset ja yksityiset 

henkilöt voivat  tarjota myyntiin ja ostaa tuotteita 

ja palveluita.

Asiantuntija- ja tukiorganisaatiot
Tarjoavat tutkimus- ja muuta tietoa 

verkostolle, sekä asiantuntijapalveluita 

liiketoiminnan kehittämiseen.

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi
Toimijat
Lähi-, villi- ja hävikkiruoan hyödyntäjät: Tässä roolissa ovat kaikki raaka-
aineiden ja tuotteiden ostajat, yksityiset kotitaloudet, ravintolat, pitopal-
velut, pienleipomot ja pienet elintarviketeollisuusyritykset. Hyödyntäjät 
voivat olla myös tuottajien roolissa, esimerkiksi ravintolat voivat myydä 
keittiössä ylijääneitä raaka-aineita tai annoksia.

Logistiikka ja jakelu
Kaikki, jotka tarjoavat ja operoivat logistiikkaan 

liittyviä palveluita tai toimintoja. 

Villiruoan kerääjät
Villivihannesten- ja yrttien kerääjät, marjastajat 

ja sienestäjät, metsästäjät. Villiruoan kerääjä voi 

olla päätoiminen yrittäjä, kausiluontoisesti sivu-

tuloja hankkiva henkilö tai harrastaja, jolla riittää 

raaka-aineita ylimäärin.

Elintarviketeollisuus ja suurkeittiöt
Isot elintarviketeollisuuden toimijat ja muut 

suuret toimijat, joilla syntyy ylijäämäraaka-

aineita tai ruokaa. 

Rahoittajat ja muut mahdollistajat: 
Julkinen (projekti)rahoitus, tuki ja laina sekä 

yksityiset sijoitukset. Rahoittajat vaikuttavat 

huomattavasti liiketoimintaympäristön kehit-

tymiseen. Muut mahdollistajat ovat liiketoimin-

taympäristöä suotuisaan suuntaan kehittäviä 

toimijoita tai organisaatioita, kuten kunta tai 

yksittäinen ruoka-alan vaikuttaja.

Ekosysteemiorkestraattorit
Toimijat, jotka järjestävät organisaatioiden välis-

tä yhteistyötä, tarjoavat tähän välineet ja työka-

lut, sekä kehittävät toimijoiden muodostamaa 

ekosysteemiä eteenpäin, esimerkiksi edistämällä 

osaamisen kehittämistä. Alustat ovat myös tyy-

pillisesti ekosysteemiorkestraattoreita.
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Ketterille kaupunkiruokamarkkinoille keskeistä 

ovat erilaiset alustat ja markkinapaikat, joissa 

myyjät ja ostajat kohtaavat toisensa mahdolli-

simman suoraan ilman välikäsiä. Alustat kasva-

vat verkoston vaikutuksesta. Markkinapaikan 

arvo kasvaa myyjän silmissä sen kautta, mitä 

enemmän alustalla on ostajia. Sama pätee 

toisinpäin. Mitä enemmän markkinapaikalla on 

myyjiä, sitä enemmän se houkuttelee ostajia. 

Kasvu ruokkii itseään. Virtuaalinen, netissä si-

jaitseva markkinapaikka tukee tai on vaihtoehto 

perinteisille toreille, myyjäisille ja huutokaupoille, 

joissa kaupankäynti on sidottu paikkaan, aikaan 

ja tilaan ja näiden rajoitteisiin. Netissä sijaitse-

va markkinapaikka voi välittömästi tavoittaa 

jopa maailmanlaajuiset markkinat. Digitaalisilla 

alustoilla toimivat markkinapaikat mahdollistavat 

monista pienemmistä myyjistä ja ostajista muo-

dostuvan lähi-, villi- ja hävikkiruokamarkkinoiden 

kasvun ja tarjoavat vaihtoehdon perinteisille 

lineaarisille kaupanalan arvoketjuille. Villiruokaan 

erikoistunut Forest Foody, uusimaalaisten tuot-

tajien tuotteita myyvä ekompi.net ja pientuot-

tajien pop-up -myyntitapahtumiin erikoistunut 

Korjuu.com ovat kysynnän ja tarjonnan suoraa 

kohtaamista edistäviä alustoja. Digitaalisilla 

alustoilla toimivat markkinapaikat mahdollistavat 

monista pienemmistä myyjistä ja ostajista muo-

dostuvan lähi-, villi- ja hävikkiruokamarkkinoiden 

kasvun ja tarjoavat vaihtoehdon perinteisille 

lineaarisille kaupanalan arvoketjuille.

“Digitaalisilla alustoilla toimivat 
markkinapaikat mahdollistavat 
monista pienemmistä myyjistä ja 
ostajista muodostuvan lähi-, vil-
li- ja hävikkiruokamarkkinoiden 
kasvun ja tarjoavat vaihtoehdon 
perinteisille lineaarisille kaupan-
alan arvoketjuille.”

Erikoistuneet alustat palvelevat tiettyä valikoitua 

asiakas- ja/tai myyjäsegmenttiä. Jokaisella alus-

talla on omat pelisääntönsä sille, kuka voi liittyä 

alustalle, mitä siellä tarjotaan, mitä sieltä saa ja 

miten siellä toimitaan. Kun yksittäisten alustojen 

pelisäännöt ovat selvät, on mahdollista ottaa 

harppaus kohti alustojen välistä yhteistyötä. 

Alustojen tavoittelemat asiakassegmentit ovat 

osittain päällekkäisiä. Kehittyvät lähi-, villi- ja hä-

vikkiruokamarkkinat voivat saada huomattavaa 

vipuvoimaa markkinapaikkojen välisen liiketoi-

mintaekosysteemin kehittämisestä. Logistiikkaan 

liittyvän tiedon jakaminen mahdollistaa markki-

napaikkojen välisen jakeluun liittyvän yhteistyön. 

Tuotteisiin ja tuoteinventaarioihin liittyvän tiedon 

jakaminen alustojen välillä tekee alustojen käy-

töstä houkuttelevampaa asiakkaille, joille alustan 

käytön helppous ja nopeus on kaikkein tärkeintä. 

Tällöin esimerkiksi yhden alustan kautta tuotteet 

saa myyntiin useille alustoille. 

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi
Kaupunkiruoan edelläkävijämarkkinat - case Urban Food
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Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi
Kaupunkiruoan edelläkävijämarkkinat - case Urban Food

KYSYNTÄ Kaupunkilainen Ravintola Pienleipomo

TARJONTA Keräilijä Teollisuus 
“ylijäämä raaka-aineet”

Pientuo�aja

Ekompi.net

Collico

Forest Foody

Markkinapaikat ja alustat

Alusta?

Noutopiste
Pop-up

Logistiikan resurssit

Pakkauspiste, 
jatkokäsi�ely

Välivarastointi, 
keräilypiste
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Pienten tavaravirtojen tehokas logistiikka on 

olennainen osa ketteriä kaupunkiruokamarkki-

noita.  Kun tuotteiden keräily, varastointi ja jakelu 

hoidetaan tähän erikoistuneen alustan kautta, 

pystytään jakelu optimoimaan asiakaslähtöi-

sesti. Tällöin asiakas saa halutessaan kaikki 

tilaamansa tuotteet samassa kuljetuksessa. 

Yhdistelemällä keräilyä, varastointia ja kuljetuk-

sia yritykset säästävät kustannuksissa. Avoi-

messa ekosysteemissä yksikkökustannusten 

pienentymisestä hyötyy koko alustaa käyttävä 

verkosto. Tästä seuraa, että logistiikka-alustan 

verkostovaikutus ruokkii ruokamarkkinoiden 

kasvua. Pienille tavaravirroille suunnattuja avoi-

miin verkostoihin perustuvia logistiikkapalveluita 

ei markkinoilla juurikaan vielä ole, ja ainoana 

toimijana tällä hetkellä on pääkaupunkiseudulla 

toimintansa  juuri aloittanut Collico Oy:n logis-

tiikkapalvelu. 

 

”Avoimessa ekosysteemissä yksik-
kökustannusten pienentymisestä 
hyötyy koko alustaa käyttävä ver-
kosto. Tästä seuraa, että logistiik-
ka-alustan verkostovaikutus ruok-
kii ruokamarkkinoiden kasvua.”

Olennaiset logistiikkaan liittyvät resurssit alus-

tan ja kuljetuksen lisäksi lähi-, villi- ja hävikki-

ruokamarkkinoilla ovat keräily- ja välivarastointi 

pisteet, pakkaus- ja jatkokäsittelypisteet sekä 

noutopisteet. Pientuottajat, villivihannesten ke-

rääjät tai teollisuuden alan yritykset tuovat keräi-

ly- ja välivarastointipisteisiin tuotteensa, joista ne 

ohjataan edelleen loppukäyttäjälle. Esimerkiksi 

Vantaan Yhteinen pöytä ylläpitää teollisuuden 

ja kaupan ylijäämätuotteiden vastaanottotermi-

naalia. Terminaalissa tuotteet jaetaan Yhteiseen 

pöytään kuuluville Vantaan ruoka-avun jakeli-

joille. Vastaavanlainen keräilypiste tarvitaan, kun 

tuotannosta ylijääneet raaka-aineet ja myymättä 

jääneet tuotteet halutaan ohjata myyntiin. Isot 

elintarvikealan toimijat tarvitsevat välittäjäorga-

nisaation, joka huolehtii tuotteiden markkinoin-

nista, mahdollisesta uudelleenpakkaamisesta ja 

jakelusta.

 Keräilypisteet helpottavat huomattavasti 

myös suoramyyntiä tekevien pientuottajien ja 

toimijoiden logistiikkaa. Tuottaja säästää aikaa ja 

ajokilometrejä, kun tuotteita ei tarvitse toimittaa 

asiakkaille tai noutopisteisiin omin voimin. Nou-

topisteistä asiakas voi noutaa tilaamansa tuot-

teet silloin kun hänelle itselleen parhaiten sopii. 

Noutopisteet ovat kotiinkuljetuksia edullisempi 

ratkaisu jakelijan näkökulmasta, ja toimivat hyvin 

silloin, kun niiden läheltä löytyy tarpeeksi paljon 

ostajia. Noutopiste voi olla pysyvä, kuten Uuden-

maan ruoan miehittämättömät foodhubit Hert-

toniemessä (Helsinki) ja Nihtisillassa (Espoo), tai 

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi
Kaupunkiruoan edelläkävijämarkkinat - case Urban Food
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lyhytaikainen tapahtumamaisesti toimiva nouto-

piste, kuten Korjuu.comin järjestämät lähiruoka-

tapahtumat. 

”Kun tieto tarjonnasta saavuttaa 
loppukäyttäjän oikeaan aikaan niin 
tämä pystyy järjestämään ostonsa 
tarjonnan perusteella.”

Uudelleenpakkaus ja jatkojalostaminen on 

tarpeellista hävikin estämiseksi erityisesti silloin, 

kun tuotteet tulevat elintarviketeollisuuden 

käyttämissä pakkauskoissa tai, kun tuotteet 

ovat helposti pilaantuvia.  Pakkaamalla tuotteet 

uudelleen pienempiin, helpommin käsiteltäviin 

pakkauskokoihin mahdollistetaan tuotteiden 

myynti pienemmille hyödyntäjille, kuten ravin-

toloille, pienleipomoille ja yksityisille kuluttajille. 

Helposti pilaantuvat raaka-aineet, kuten pilkotut 

hedelmät ja vihannekset, puolestaan tulisi käsi-

tellä jatkojalosteiksi kuten soseiksi tai säilykkeik-

si. Talvella 2019 perustetun Ugly Foods ry:n mis-

siona on tuotteistaa korkealaatuiset mutta muille 

toimijoille hankalasti sellaisenaan hyödennettä-

vät kaupan ja teollisuuden ylijäämäraaka-aineet. 

Ugly Foods tekee mm. nopeasti pilaantuvista 

kasviksista ja hedelmistä smoothie-juomia.

 Sopimuspohjainen kumppanuusmaatalo-

us ja ennakkotilaukset kasvattavat tuotteiden 

menekin ennakoitavuutta tuottajalle tai villiruoan 

kerääjälle. Kumppanuusmaataloudessa viljelijät 

ja kuluttajat luovat suorat suhteet toisiinsa ja 

sitoutuvat yhteistyöhön, jossa viljelijä tuottaa 

ruokaa todelliseen kysyntään ja tarpeisiin. Sopi-

musten avulla myös tuotantoon liittyvät riskit on 

mahdollista jakaa ostajan kanssa. Kumppanuus-

maatalous luo paikallistaloutta, jossa raha jää 

lähialueelle. Uudenmaan ruoka kehittää tuottaji-

en kanssa tehtäviä ostosopimuksia kuluttajille ja 

ravintola-alalle.

Kun tieto tarjonnasta saavuttaa loppukäyttäjän 

oikeaan aikaan niin tämä pystyy järjestämään 

ostonsa tarjonnan perusteella. From Waste to 

Taste ry on kerännyt erilaisille asiakasryhmille 

omia “Food Rescue” verkostoja, joille erilaisten 

pikaviestiryhmien kautta jaetaan tieto myynnissä  

olevasta tai lahjoituksena hyväntekeväisyyteen 

tarjotusta ruoasta tai raaka-aineista. Tällais-

ta tiedotustapaa käytetään mm. peruskoulun 

lounaalta ylijääneiden aterioiden myymiseksi 

lähialueen asukkaille ja työntekijöille. Pienemmil-

täkin ruoka-alantoimijoilta jää yli raaka-aineita 

esimerkiksi ravintoloilta ja pitopalveluilta. Näille 

toimijoille sunnitellaankin omaa “Food rescue” 

verkostoaan, jossa yritykset voisivat keskenään 

käydä kauppaa ylijäämillään.

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi
Kaupunkiruoan edelläkävijämarkkinat - case Urban Food
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Forest Foodyn yrityksille ja kuluttajille suun-

nattu markkinapaikka on Suomen laajuinen 

luonnonantimien aarreaitta. Forest Foody 

tarjoaa yhteisen markkinapaikan suomalaisten 

luonnonantimien, keruupalvelujen sekä luon-

non inspiroimien tuotteitteiden ja palvelujen 

myyntiin ja markkinointiin. Markkinapaikka 

toimii ammatinharjoittajille tehokkaana väylänä 

asiakaskunnan rikastamiseen ja näkyvyyteen. 

Forest Foodyyn voi perustaa kaupan jokainen, 

jolla on tarjottavana luonnonantimia tai luonnon  

inspiroimia tuotteita tai palveluja. Myyjällä tulee 

olla Y-tunnus maksujen vastaanottamiseksi. 

Rekisteröityminen tapahtuu sivustolla www.

forestfoody.fi.  Myyjillä on täysi hallinta omasta 

myyjäprofiilistaan, jonka he luovat.

Forest Foodyssa kauppaa voi käydä ympäri 

vuoden. Satokautena Forest Foody muuttuu 

tuoreiden luonnonantimien kaupankäyntiväy-

läksi. Kuluttaja-asiakkaiden ei tarvitse rekiste-

Forest Foody

röityä ostaakseen tuotteita tai palveluita Forest 

Foodysta. Ammattikäyttäjät, esimerkiksi ravin-

tolat, voivat pyytää myyjiltä tukkuasiakkuutta. 

Tämä vaatii rekisteröitymisen ja tukkuostokset 

tehdään kirjautuneena sisään markkinapaikan 

tukkukauppapuolelle.

Alustaesittely
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Uudenmaan ruoka 
ja ekompi.net

Uudenmaan ruoka on paikallisten ja satokauden 

tuoreimpien elintarvikkeiden jakelukeskus eli 

foodhub. Uusmaalaisten tuottajien kanssa kehi-

tetty malli lyhentää ruuan reittiä pellolta pöytään. 

Myyjinä toimivat uusimaalaiset tilalliset. Kaikki 

myynnissä olevat elintarvikkeet ostetaan ennak-

koon tilauksia varten tehdyn alustan kautta ja 

tilaukset noudetaan Foodhub-noutopisteestä. 

Tilausten tekemiseksi tulee ensin rekisteröityä 

alustalle www.uudenmaanruoka.fi. Yksityisten 

kuluttajien lisäksi myös ravintolat voivat liit-

tyä Uudenmaan ruoka Foodhubin asiakkaiksi. 

Ravintoloiden on mahdollisuus tilata tuotteet 

toimituksella. Kaikki tuotteet ovat peräisin Uu-

denmaan alueelta.

Alustaesittely



17

Korjuu.com (digitaalinen alusta) on eettisesti 

tuotettua, korkealaatuista lähi- ja luomuruokaa 

yhteen kokoava markkinapaikka, jossa par-

aikaa testataan myös joidenkin laadukkaiden 

ylijäämäraaka-aineiden menekkiä. Korjuu.comin 

tarkoituksena on luoda kattava, terve ja teho-

kas elintarvikealan ekosysteemi, joka vähentää 

datan pirstaloitumista toimijoiden kesken ja lisää 

toimitusketjun läpinäkyvyyttä. Ongelmien ratkai-

Korjuu.com

sussa Korjuu soveltaa mm. modernia lohkoket-

juteknologiaa.

 Korjuu.com perustuu käyttäjien järjestä-

miin tapahtumiin, mihin tuotteita voidaan tilata 

ja, missä myyjät kohtaavat ostajat. Ostaja voi 

olla kuluttaja tai toinen yritys. Osa tapahtumis-

ta toistuu säännöllisesti samassa paikassa, 

osa tapahtumista on kertaluonteisia. Tuotteet 

voidaan noutaa myös suoraan tuottajalta. Kor-

juussa voidaan perustaa erilaisia ryhmiä, joihin 

liittyneet käyttäjät voivat keskustella erilaisista 

elintarvikkeisiin liittyvistä aiheista ja kirjoittaa 

blogitekstejä tai syvällisempiä artikkeleita, jotka 

auttavat ihmisiä valitsemaan parhaita tuotteita 

ja näin tukemaan kestävää kehitystä. Käyttäjiä 

tullaan kannustamaan toimimaan paitsi itsensä 

myös alustaa hyödyntävän ekosysteemin edun 

mukaisesti.

Alustaesittely
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Collico

Collico on uusi avoimen ekosysteemin mallia 

toteuttava logistiikkapalvelu. Läpinäkyvästi 

toimitusten yhdistelyn volyymihyödyt osapuolille 

suoraan jakava hinnoittelumalli ja loppuasi-

akkaan mahdollisuus yhdistellä eri kanavista 

tilaamiaan tuotteita samaan toimitukseen on 

lisäksi ekologista ja parasta turhaa liikennettä 

supistavaa citylogistiikkaa.   

 Syksyllä täyteen vauhtiinsa pääsevä yritys 

tarjoaa kaikille kiinnostuneille kattavan valikoi-

man ja erityisesti pienten tuottajien tarvitsemia 

palveluja. Näitä ovat terminaali- ja jakelupalvelu-

jen ohella mm. välivarastointi, nimikointi ja muu 

myyntierien valmistelu. Collicon asiakas voi liittyä 

palveluun oman verkkokauppansa avulla ja tar-

vittaessa Collico tarjoaa palveluna asiakkaalleen 

myös oman verkkokauppa-alustan.   

Alustaesittely

Keräily

Jakelupalveluiden tuoajat

Markkinapaikat ja verkkokaupat

Varastointi Jakelun- 
ohjaus

Yhdistey 
kuljetus

Asiakas
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Kohti kestävää gastronomiaa
Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi

Korkealaatuiset, puhtaat ja kestävästi 

tuotetut raaka-aineet saavat ruoan 

maistumaan paremmalta ja ovat hy-

väksi ihmisille ja koko maapallolle. 

 Kestävä gastronomia tarkoit-

taa yksinkertaistettuna kestävästi 

kasvatettua, tuotettua ja valmistettua 

ruokaa. Gastronomiassa on olennais-

ta, että raaka-aineet ovat korkealaa-

tuisia. Puhtaista, sesonginmukaisista 

lähiruoka-aineista valmistetaan gast-

ronomisesti parasta ruokaa. Kestävä 

gastronomia perustuu kestävään 

kehitykseen ja raaka-aineet sekä 

ruoan valmistustavat valitaan huomi-

oon ottaen kokonaisvaltaisesti niiden 

ekologinen, ekonominen, sosiaalinen 

ja kulttuurinen kestävyys sekä vaiku-

tus ympäröivään maailmaan.

Kestävä gastronomia:

– Auttaa ymmärtämään ruokavalintojemme

 vaikutuksia ihmisten ja maapallon hyvinvointiin

– Edistää makutietoisuutta ja ymmärrystä 

raaka-aineiden tärkeydestä maun antajina

– Lisää ihmisten tietoisuutta ravinteikkaasta 

ruoasta sekä raaka-ainevalikoimasta

– Kannustaa paikalliseen ruoantuotantoon 

sekä ruoan tasapuoliseen jakeluun

– Pitää yllä ja edistää paikallisia perinteitä 

ja ruoanvalmistusmenetelmiä

– Edistää luonnon monimuotoisuutta 

sekä monipuolistaa ruokavalioitamme

– Nostaa ruoan ja maanviljelijöiden 

ammattikunnan arvostusta.
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eläinten hyvinvointi, jolloin myös 
tuotteiden terveellisyys, maku 
ja rakenne olisi gastronomisesti 
paras mahdollinen.  Kaupunki-
viljely on keino saada ruoantuo-
tanto mahdollisimman lähelle 
kuluttajaa.

RUOANVALMISTUS
Kestävästi toteutettu gastrono-
mia hyödyntää paikallisia se-
songin mukaisia raaka-aineita. 
Perinteisiä paikallisia ruoanval-
mistusmenetelmiä pidetään 
yllä ja niiden käyttöä edistetään. 
Raaka-aineiden ja ruokatuottei-
den arvostus näkyy niiden tar-
kassa hyödyntämisessä, jolloin 
keittiöstä syntyvän orgaanisen 
jätteen määrä minimoidaan. 

SOSIAALISUUS
Eri maissa on erilaiset ruoka- ja 
tapakulttuurit, mutta yhteistä on 
ruoan sosiaalinen merkitys. Ar-
jen ruokailuhetket yhdistävät, ja 
ruoan avulla osoitetaan vieraan-
varaisuutta monella eri tapaa. 

LUONNON 
MONIMUOTOISUUS
Luonnon monimuotoisuutta 
alkutuotannossa edistetään 
monipuolisella kasvilajikkeiden 
viljelyllä ja luonnollisia ekosys-
teemejä säilyttävien ja uudista-
vien tuotantotapojen kehittä-
misellä ja käytöllä. Vaikutukset 
luonnon monimuotoisuuteen 
tulee huomioida koko ruokaket-
jussa.

PAIKALLISUUS
Kestävä gastronomian avulla 
vahvistetaan paikallista talo-
utta, luontoa ja kulttuuria sekä 
suositaan lähialueen ruokaa, 
raaka-aineita ja ruoanvalmistus-
menetelmiä.

MAATALOUS
Kestävä gastronomia tavoittelee 
läpinäkyvyyttä ruokaketjuun, 
jotta ruoan alkuperä, sisältö ja 
käsittelijät olisi helppo selvit-
tää. Maataloudessa keskiössä 
tulisi olla niin maaperän kuin 

Kumppanuusmaatalous tuo 
sosiaalisuuden takaisin myös 
alkutuotantoon. Kestävä gast-
ronomia yhdistää ihmiset sekä 
toistensa että luonnon kanssa.

MAKUELÄMYKSET
Einesteollisuus ja pikaruoka-
kulttuuri helpottavat arkea, 
mutta ne ovat vieneet makutot-
tumuksiamme epäterveelliseen 
suuntaan. Puhtaat ja kestävästi 
tuotetut raaka-aineet tuovat 
luonnollisesti makua ruokaan, 
ja aitojen ja puhtaiden makujen 
maistaminen kehittää makuais-
tiamme.

RUOKATURVA
Kestävä gastronomia tukee 
Yhdistyneiden kansakuntien 
tavoitetta, että jokainen ihminen 
saa riittävästi turvallista, hyvä-
laatuista ja ravitsevaa ruokaa 
aktiiviseen ja terveelliseen 
elämään joko kasvattamalla tai 
ostamalla sitä.

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi
Kohti kestävää gastronomiaa

KULTTUURI
Ruokakulttuurilla on suuri vaiku-
tus identiteettimme. Kulttuurit 
ja ruokakulttuurit sekoittuvat 
globaalissa maailmassa. Sa-
malla on myös tärkeä ylläpitää 
paikallista ruoanvalmistusosaa-
mista sekä ruokakulttuuria ja 
tapoja. Ihminen myös määrittää 
identiteettiään erilaisten ruoka-
valintojen kautta. 

KIERTOTALOUS
Kestävässä gastronomiassa 
pidetään yllä ravinteiden kier-
tokulkua, pellosta pöytään ja 
takaisin peltoon eikä anneta 
käyttökelpoisen ruoan mennä 
hävikkiin. Muovin ja muun jät-
teen tuottaminen minimoidaan. 
Kulutetaan materian sijasta 
palveluita: mm. ravintolapalve-
luita, makuelämyksiä, ruoanval-
mistuskursseja, kaupunkipelto-
retkeilyä, maaseutumatkailua tai 
villiyrttikoulutusta.
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maatalous

Kestävä gastronomia 
kaupunkilaisen arjessa Suoramyynti

Skaalautuvat 
markkinapaikat

URBAN FOOD
kaupunkiruuan 

edelläkävijä-
markkina

Pienten tavaravirtojen 
logistiikka

Teollisuuden 
hävikin kaupallinen

 hyötykäyttö

Kestävän gastronomian 
osaamiskeskus

Kestävien tuotanto-
tapojen tukeminen

Kuljetuksen 
edistäminen

Ruokähävikin 
vähentäminen

Urbaani 
tuottajayhteisö

Avoimiin verkostoihin 
perustuvat ratkaisut

Alustojen välinen 
yhteistyö

Päästövähennykset: 

Resurssitehokuuden parantaminen 

ja päästövähenemät

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi ja edellä-
kävijämarkkinat luovat Smart & Clean säätiön 
arvojen mukaista muutosta pääkaupunkiseudulle.

Päästövähennykset: 
Resurssitehokuuden parantaminen 
ja päästövähenemät

Liiketoimintapotentiaali: 
Uusien liiketoimintamallien luominen ja 
liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen

Parempi elämänlaatu: 
Hyvinvointia ja palveluja kaupunkilaisille

Usean toimijan yhteistyö: 
Public-private-people partnership 
toimintamallin toteuttaminen

Edelläkävijyys:
Toimintamallin ja tulosten uutuusarvo, 
ainutlaatuisuus ja vientimahdollisuudet sekä
kansainvälinen referenssiarvo

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi
Smart & Clean arvot ja niiden toteutuminen
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Ydinhavainnot nykyisestä ekosysteemistä
kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen osalta
Nykyinen Urban Food -markkina on rakentunut 

pääosin joustavien edelläkävijöiden varaan. 

Sekä tarjonnan että kysynnän osalta markkinaa 

edistävät eniten aatteelliset tahot, jotka ovat 

valmiita näkemään vaivaa markkinan rakentami-

seen. Skaalautumisen mahdollistaa vain ratkai-

sut, joissa kysyntä ja tarjonta kohtaavat “luon-

nollisesti” ilman erityistä joustoa tai kokemusta 

joustamisesta. 

“Olen siirtynyt nelipäiväiseen 
työviikkoon voidakseni elää 

ekologisemmin.” 
vs. 

“Ostan aina vastuullisemmin, 
jos se tarjotaan minulle helposti.”

Lisäksi markkinalla vaihdettavat tuotteet ovat 

joustavia: elintarvikkeita, joiden saatavuus ja 

varastoitavuus vaihtelee. Toisin sanoen myös 

tarjonta on joustavaa sekä osin vaikeasti ennus-

tettavaa. Tämä aiheuttaa paineita infrastruktuu-

rille mm. datan ja logistiikan osalta. Vastaavasti 

dataa ja innovatiivisia logistisia ratkaisuja hyö-

dyntämällä voitaisiin ratkaista moni skaalautu-

misen haasteista. Tästä lisää Uudenmaan ruoka 

-palveluun liittyvässä case-esimerkissä.

 Kuvassa (s.23) oleva esimerkki havainnol-

listaa sitä, kuinka yksittäisenkin tuotteen kohdal-

la hinta, saatavuus ja toimitusmallit muuttuvat 

sen elinkaareen aikana. Jos käytettävissä olisi 

tehokas tuoteseuranta ja dataa läpi matkan, 

yksittäinen tuote, esimerkiksi tomaatti, saataisiin 

hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla 

sen elinkaaren jokaisessa vaiheessa ratkaisten 

samalla niin hävikki-, lähituotanto- kuin mah-

dollinen villiruokahaastekin. Tomaatin tilalle 

voisi kuvitteellisesti vaihtaa riistan tai nokkosen, 

jolloin polku muuttuisi tai lyhenisi, mutta raaka-

aine tulisi hyödynnettyä alusta loppuun. 

 Oleellista on, että dataa hyödyntämällä ja 

tehokkaalla logistiikalla raaka-aine löytää tiensä 

elinkaarensa aikana aina sinne missä kysyntä 

sen kohtaa.

 Tuotteen elinkaaren aikana myös toimijoi-

den roolit vaihtelevat: tuotteen kuluttaja saat-

taa muuttua tuottajaksi (ostan kotiin tomaatin 

- myyn sen hävikkiruokapalvelu Oliossa). Näin 

monimutkaista prosessia on vaikeaa tai mah-

dotonta luoda yhden liiketoimintaekosysteemin 

sisään, jolloin luontaisesti syntyy pienempiä 

toimijoita ja ekosysteemejä yksittäistä kohtaa 

palvelemaan. 

 Jotta skaalautumisen edellytyksiä löytyy, 

pitää jokaisen toimijan pystyä palvelemaan 

markkinalähtöisesti. Tuotteet on saatava kysyn-

nän luo oikea-aikaisesti oikeassa paikassa. From 

Waste to Taste on ottanut hyvin ensimmäisiä 

askeleita tähän suuntaan luomalla erilaisia 

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi
Miten kysyntä ja tarjonta kohtaavat - palvelukuvaukset

Piia Maaranen ja Hanne Kettunen, Avanto Ventures
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“Food Rescue” -verkostoja. Tätä kehitystyötä 

olisi hyvä viedä eteenpäin esimerkiksi reaaliai-

kaisen hinnoittelun osalta. Oleellista on löytää 

oikeat, skaalautumista edistävät asiakasryhmät.

Skaalautumisen kannalta 
ratkaisevat asiakasryhmät

Seuraavassa kuvaamme kysynnän ja tarjonnan 

haastetta kuluttajamarkkinan kautta, mutta 

samat asiakasprofiilit ovat löydettävissä myös 

B2B-puolelta. 

 Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen haas-

tena on nykyisen markkinan rakentuminen niin 

kutsutun aatteellisen kuluttajan ympärille. Nämä 

asiakassegmentit ovat valmiita näkemään paljon 

vaivaa ekologisuuden ja lähiruoan hankinnan 

ympärillä.

 Skaalautuakseen Urban Foodin ekosys-

teemi tarvitsee kuitenkin markkinalähtöisen 

rakentamisen kohdeyleisön ja palvelut heitä 

varten. Tämä kohdeyleisö haluaa helppoutta 

ja juuri omaan arkeen sopivan palvelukoke-

muksen. Yhteen kaupunkiruokaekosysteemiin 

syntyykin useita tuote-palvelu ekosysteemejä 

erilaisille asiakassegmenteille. Sitran profiileista 

kiinnostavimmiksi nousivat Mukavuudenhalui-

nen nautiskelija, Seuraileva suunnan etsijä sekä 

Miten kysyntä ja tarjonta kohtaavat - palvelukuvaukset
Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi

Impulsiivinen heräteostaja. 

 Jos näille kohderyhmille onnistutaan raken-

tamaan houkuttelevia Urban Food -konsepteja, 

skaalautumisen edellytykset täyttyvät. Tämä 

vaatii nykyisten toimijoiden tukemista niin, että 

he voivat liittyä ekosysteemeihin, jotka ovat näille 

kuluttajaryhmille luontevia.

Piia Maaranen ja Hanne Kettunen, Avanto Ventures
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Tarkastelimme Sitran tekemää 
jakoa seitsemään kuluttajaprofiiliin 
ja tunnistimme kolme ryhmää:

 1. Markkinalähtöisen rakentamisen 

kohdeyleisö: Ne kuluttajat, jotka 

ratkaisevat skaalautumisen.

2. Edelläkävijät: Nykyisen tarjonnan 

rakentaneet ja rakentavat joustavat 

kuluttajat. Osoittavat ja luovat kysyn-

tää, mutta eivät mahdollista skaalau-

tumista. 

3. Kuluttajat, jotka eivät edistä 

ekosysteemin skaalautumista: 

Kuluttajaryhmät, joiden vaikutus 

ekosysteemiin on pieni tai olematon.

Miten kysyntä ja tarjonta kohtaavat - palvelukuvaukset
Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi

Piia Maaranen ja Hanne Kettunen, Avanto Ventures
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Nautiskelijaperhe tilaa lähituottajien tuotteita 
Uudenmaan ruoka -palvelun kautta

Nykymallin haaste Mukavuudenhaluiselle 

nautiskelijaperheelle on ensisijaisesti logistiikka 

oman ostopolun muuttaminen sekä ennus-

tettavuus. Vaikka noutopisteet ovat jakelijan 

näkökulmasta edullisempi ja toimivampi ratkai-

su, eivät ne täytä nautiskelijaperheen tarpeita. 

Mukavuudenhaluinen nautiskelijaperhe ei ole 

valmis poikkeamaan totutusta toimitusketjusta 

ja näkemään vaivaa lähiruoan hankintaan. 

Nautiskelija on kuitenkin valmis maksamaan 

helppoudesta, joten vaihtoehtoja tämän asia-

kassegmentin palvelemiseen on: 

1. Tuotteet tulevat kotiin (tällöin nautiskelija 
voisi olla myös valmis joustamaan ennustet-
tavuudessa ja ottamaan esim. ‘Satokauden 
yllätyspaketin’)  

2. Uudenmaan ruoka -palvelun tilaus toimite-
taan perheen nykyisen toimituspisteen eli lähi-
kauppaan, sen läheisyyteen tai jopa yhteyteen.

3. Tilaus sulautuu osaksi ison kaupan tilaus-
toimitusketjua esim. verkkokaupan avulla.

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi
Case-esimerkki

Tulevaisuuden visiossa nähdään mahdollisuuk-

sia datan avulla ohjata nautiskelijan valintaa ja 

tukea tuottajien sadon hyödyntämistä. Jos pys-

tytään ennustamaan tuleva tuotanto ja tarjoa-

maan se osana nautiskelijan nykyistä ostopolkua 

(vaikkapa osana ison toimijan verkkokauppaa), 

hän valitsee sen helposti. 

Piia Maaranen ja Hanne Kettunen, Avanto Ventures
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Nykyinen palvelumalli ei ole lähiruokatuotteita 

hyödyntävän ravintolan tai lähituottajan näkö-

kulmasta tyydyttävä. Tällä hetkellä ravintolat 

tilaavat omien kontaktiensa avulla puhelimit-

se lähiruokatuotteita tuntemiltaan tuottajilta. 

Jos ravintolan konsepti perustuu lähiruokaan, 

puhelimitse hoidettavat tilaukset saattavat viedä 

viikosta useita tunteja työaikaa. Sellaisille ravin-

toloille, jotka haluavat tilata tuotteensa mahdolli-

simman nopeasti ja sujuvasti, lähialueen raaka-

aineiden hyödyntäminen on haastavaa, vaikka 

halua olisikin. Haastetta aiheuttaa myös logis-

tiikka. Kuljetuksen ravintoloihin hoitaa yleensä 

jokainen tuottaja erikseen. Joissain tapauksissa 

myös ravintoloitsijat itse päätyvät ajelemaan työ-

aikanaan maakuntaan hakemaan tarvitsemiaan 

raaka-aineita tuottajilta. Laskuja tulee useita.

  Ravintolat toivoisivat mahdollisuutta tilata 

tuotteita yhdellä kertaa useammalta eri tuottajal-

Ravintola tilaa raaka-aineita lähituottajilta

ta vähällä vaivalla – laadusta, luottamuksesta ja 

kohtuullisista hinnoista tinkimättä.

 Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemin 

visiossa ravintolat voivat tilata lähiruoka-aineita  

usealta eri tuottajalta saman digitaalisen alustan 

välityksellä. Alusta mahdollistaa samanaikaisen 

kommunikoinnin usean eri tuottajan kanssa ja 

ravintoloitsija sekä tuottajat voivat keskustella 

tarpeista ja tarjonnasta sekä neuvotella hinnasta. 

Näin kysyntä ja tarjonta kohtaavat ja molemmin-

puolinen luottamus pysyy yllä.

  Logistiikka hoidetaan osittain keskitetysti. 

Lähialueen tuottajat toimittavat tilatut ruoka-ai-

neet eri puolilta maakuntaa pääkaupunkiseudul-

la sijaitsevaan keräilyterminaaliin, josta tuotteet 

toimitetaan keskitetysti ja samalla ajolla pää-

kaupunkiseudun ravintoloihin. Ravintolat saavat 

usealta eri tuottajalta tilatut raaka-aineet samalla 

kuljetuksella ravintolaansa ja myös laskutus 

toteutuu yhdellä laskulla.

  Palvelu säästää sekä ravintoloitsijan että 

tuottajan työaikaa, vähentää kaupunkia ruuhkaut-

tavaa autoilua ja autoilusta aiheutuvia päästöjä.

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi
Case-esimerkki

Clarion Hotelli Helsinki Airportin keittiöpäällikkö 
Mikko Hämäläinen vastaanottamassa lähiruokaa.

Terhi Suvilehto, Perho Liiketalousopisto
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Vaikutukset ekosysteemin rakentamiseen - skaalautumisen edellytykset

Koska edellä kuvattu vahva markkinalähtöisyys on lähes mahdotonta 

pienillä toimijoilla, heidän on päästävä olemassa olevien ekosysteemien 

sisälle (esim. kaupan rakenteet). Samaan aikaan ostajista pitää löytää joko 

a) riittävän suuria kohderyhmiä tai b) tapa ryhmittää yksittäiset pienet 

kohderyhmät riittävän suureksi markkinaksi. 

 On löydettävä yksi kohtaava kysyntä/tarjonta-pari kerrallaan ja 

skaalata se. Siten on todennäköistä, että haastetta ei ratkaista yhdellä 

ekosysteemillä vaan tulee muodostumaan useita tuote-palveluekosys-

teemejä. Vertauskuvana muodin verkkokauppaan siirtyminen: Kukaan ei 

olisi voinut rakentaa yksinään ensin Zalandon kaltaista toimijaa, vaan sitä 

edelsi lukemattomat yksittäiset verkkokaupat ja infrastruktuurit.

 Tukeutumalla toimintoihin, jotka ovat jaettavissa kaikkien 

ekosysteemitoimijoiden kesken, voivat pienet toimijat tehostaa oman 

ydinosaamisensa kehittymistä, kun tukitoimintoja voidaan hankkia 

kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

Voimme tukea ekosysteemien 
kehittymistä tunnistamalla ja 
luomalla yhteisiä malleja, joita 
jokainen toimija voi hyödyntää. 
Näitä ovat ainakin yhtenäiset 
datamallit ja -prosessit, uudet 
innovatiiviset logistiikan ratkai-
sut, yhteistyö isojen toimijoiden 
kanssa sekä markkinoinnin ja 
asiakashankinnan tuki. 

Kestävän kaupunkiruoan ekosysteemi

Piia Maaranen ja Hanne Kettunen, Avanto Ventures
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Kuvaus Smart & Clean -ratkaisuista
Jaettu tieto alustojen välillä

Tiedon jakamisesta on hyötyä
Avoin tiedon jakaminen, jopa kilpailijoiden 

kesken, haastaa perinteiset ajattelutavat siitä, 

mikä tuottaa yritykselle kilpailuetua. Digitaalisen 

tiedon, datan, arvo kasvaa, mitä enemmän sitä 

käytetään. Smart & Clean Urban Food -projek-

tissa aktiivisesti toimineet alustojen kehittäjät 

listasivat tiedon jakamisen hyötyjä:

Yhtenäinen ja kytketty tieto yritys-
ten välillä on olennainen palvelui-
den yhteentoimivuuden edellytys. 
Kaupunkiruoan edelläkävijämark-
kinat ovat asiakaslähtöiset. Tämä 
tarkoittaa sitä, että  liiketoimin-
taekosysteemissä yritykset ja muut 
organisaatiot miettivät oman etun-
sa lisäksi sitä, miten palveluympä-
ristön eri osat saadaan toimimaan 
yhteen, jotta kokonaisuus toimisi 
asiakkaan kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla JAETTU TIETO 

VARASTOSSA 
OLEVISTA TUOTTEISTA 

LOGISTIIKAN JÄRJES-
TÄMISEEN LIITTYVÄN 
TIEDON JAKAMINEN 

YHTEISET STANDARDIT 
TUOTTEISIIN LIITTYVÄLLE 

    SEMANTTISELLE TAI 
NUMEERISELLE TIEDOLLE

Esimerkiksi, jos sama tuote on myynnissä monel-

la alustalla, niin ajantasainen varastotieto päi-

vittyy kaikille alustoille. Pienten ja satunnaisten 

erien kohdalla tämä hyöty korostuu. Tiedot syö-

tetään alustoille käsin, joten myyjän etu on, ettei 

samoja tietoja tarvitse syöttää useaan kertaan. 

Tuotteista voisi tarjota lisätietoja, esimerkiksi 

tuotteen hiilijalanjäljen. Kuluttajan näkökulmasta 

olisi hyödyllistä, että tämän tiedon saisi samassa 

muodossa (standardi), jotta vertailtavuus tuot-

teiden välillä säilyy.



29

Kuvaus Smart & Clean -ratkaisuista
Jaettu tieto alustojen välillä

Miten tietoa jaetaan?  
Kun on kartoitettu mitä tietoa halutaan jakaa, 

määritellään yhteiset standardit sille, mis-

sä muodossa ja millä käyttöoikeuksilla data 

jaetaan. Standardien ohella tulee miettiä, 

millä mallilla ja säännöillä dataa jakava ver-

kosto järjestäytyy. Smart & Clean Urban Food 

-projektissa etsittiin pienten erikoistuneiden 

ja kasvavien markkinapaikkojen tarpeisiin 

parhaiten sopivaa ratkaisua. 

 Teknologia, johon inventaariot usein 

perustuvat, ovat keskitettyjä. Tällöin yksi 

järjestelmä hakee tietoja muista järjestelmistä. 

Hajautetussa teknologisessa toteutuksessa 

puolestaan kaikki järjestelmät keskustele-

vat keskenään. Korjuu.com on kehittänyt 

infraansa tähän suuntaan. Tällainen systee-

mi on joustavampi ja vähemmän riskialtis, 

sillä järjestelmän toimintakyky ei ole yhdestä 

toimijasta ja serveristä kiinni. Mitä enemmän 

verkostossa on toimijoita, sitä stabiilimpi tieto-

kanta on. 

 Verkostoon perustuva ratkaisu on sellainen, 

mihin kuka tahansa, joka hyväksyy verkoston toi-

mintaperiaatteet ja tiedon jakamisen ja käytön 

säännöt voi liittyä. Verkostomaisessa ratkaisussa 

on pyrkimyksenä, että sen jäsenet ovat keske-

nään tasavertaisia ja kaikki hyödyt jakautuvat 

verkostossa tasaisesti. 



30

Pienet tavaravirrat yhdistävä logistiikka

Trendinä liiketoimintaympäristössä, myös 

elintarvikealalla, on, että kuluttajat vaativat yhä 

parempaa ja monimuotoisempaa palvelua. 

Monimuotoiset edelläkävijämarkkinat pystyvät 

vastaamaan tähän kysyntään varsinkin, kun pal-

velukokemuksen kannalta olennainen toiminto, 

sujuva logistiikka, toimii saumattomasti yhteen. 

Tällöin asiakas voi valita logistiikkatoimijan 

yhdistämästä palveluympäristöstä haluamansa 

tuotteet ja palvelut ja päättää itse, miten ja missä 

muodossa ne hänelle toimitetaan. 

 Collico Oy on rakentamassa logistiikan 

palveluita ja näitä tarvitsevia toimijoita yhdistä-

vää alustaa, jonka avulla yritys ohjaa yksittäisten 

toimijoiden jakelua kaupunkiseudulla koko-

naisuutena maksimoiden asiakaslähtöisyyden 

ja tehokkuuden. Tyypillisesti verkkokauppa 

pirstaloi tuotevirrat useaksi toimitukseksi. Kun 

eri toimijoiden pienten tavaravirtojen logistiikka 

pystytään yhdistämään, kustannukset laskevat, 

Kuvaus Smart & Clean -ratkaisuista
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Elintarviketeollisuudesta ylijääneitä pilkottuja 
vihanneksia toimitetaan ravintola Loopiin.

resursseja säästyy ja palvelun taso asiakkaan 

näkökulmasta paranee. Eri markkinapaikkoja, 

verkkokauppoja ja pieniä elintarvikealan tuot-

tajia yhdistävä logistiikkatoimija muodostaa 

edelläkävijämarkkinoilla avoimen ekosysteemin, 

joka helpottaa pienten ja keskisuurten elintarvi-

ketuottajien ja -valmistajien markkinoille pääsyä 

sekä helpottaa tuottajien ja valmistajien suoraa 

kohtaamista asiakkaiden kanssa. 

 Avoin logistiikkaekosysteemi myös mah-

dollistaa minkä tahansa toimijan toteuttamat 

kuljetuspalvelut, mikäli palveluja tuottava yritys 

hyväksyy ekosysteemin toimintaperiaatteet ja 

säännöt. 
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Uudenmaan ruoka on kehittämässä palveluaan sopimuspohjaisen kumppanuusmaatalouden mallin 

mukaiseksi tuottajien yhteiseksi myyntikanavaksi. Viljelijä ei myy tuottamaansa ruokaa tukulle ja sieltä 

eteenpäin kaupan ketjulle vaan suoraan kuluttajille. Sopimuskaupassa kuluttaja ostaa viljelijältä 

haluamansa määrän tiettyä tuotetta ja maksaa siitä etukäteen. Viljelijä tiedottaa sadon ajoittumisesta ja 

toimittaa tuotteet kuluttajalle sadonkorjuuaikaan. Näin kuluttaja voi ennalta varmistaa saavansa tietyn 

sesonkituotteen parhaaseen satoaikaan ja viljelijä voi paremmin suunnitella tuotantoaan kysynnän 

mukaiseksi.

 Smart & Clean Urban Food -projektissa Luonnonvarakeskus laati kuluttajakyselyn (N=61) 

sopimuskaupasta. Noin 80% kyselyn vastaajista koki tuotteen alkuperän tuntemisen, tuotteen tuoreu-

den ja oikea-aikaisuuden sekä paikallisen viljelijän tukemisen olevan sopimuskaupan hyötyjä. Noin 70% 

vastanneiden mukaan etuna on myös ostetun ruoan laadukkuus ja yli puolet vastanneista valitsi myös 

sesonkituotteen saatavuuden varmistumisen sopimuskaupan hyödyksi.  

Mallissa nähtiin myös haasteita. Kuluttajien on vaikea arvioida, kuinka paljon tiettyä elintarviketta 

tarvitsee. Tuotteen noutaminen jakelupisteeltä on hankalaa. Tuotteiden laatu herättää kysymyksiä. 

Kuluttajien on vaikea arvioida, onko pyydetty hinta sopiva. Ostajalla ei ole riittäviä säilytystiloja kotona. 

 Tulotason sijaan viitseliäisyys ja suunnitelmallisuus ovat merkittävämpiä ominaisuuksia, joiden perus-

teella Uudenmaan ruoka –palvelusta kiinnostuneet kuluttajat valikoituvat. Nykyinen vähittäistavarakauppa 

on mahdollistanut kuluttajien heikon suunnitelmallisuuden ja myös tietämättömyyden omista kulutusta-

voistaan, mm. siitä, kuinka paljon jotain tiettyä elintarviketta kuluu kotitaloudessa vuoden aikana. Suunnitel-

mallisuuden lisääntymisen kautta myös kuluttajien hintatietoisuus kausituotteiden osalta paranee. 

Ostosopimukset tuottajien kanssa
Kuvaus Smart & Clean -ratkaisuista

Nihtisillan Kierrätyskeskuksessa sijaitse-
vaan noutopisteeseen voi tilata lähiruokaa.
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Keran urbaani tuottajayhteisö
Kuvaus Smart & Clean -ratkaisuista

Ruoantuotanto kaupungissa kiinnostaa nuoria yrittäjiä. 

Teollisuudesta ja kulutuksesta syntyvät sivuvirrat, ku-

ten vaikka kahvinporot, mäski ja ylijäämäraaka-aineet, 

luovat mahdollisuuksia ruoantuotantoon, jalostukseen, 

uudelleenpakkaamiseen ja ravinteiden kierrätykseen 

liittyvälle liiketoiminnalle. Kaupungeissa toimijoiden 

ja yritysten läheisyys luo erinomaiset puitteet löytää 

synergioita erilaisten toimijoiden välillä ei vain materi-

aalien hyödyntämisessä vaan myös teknologian kehi-

tyksessä. Smart & Clean Urban Food -projektissa on 

tunnistettu tarve yhteisölle, joka tukee tällaisen tuotan-

toekosysteemin kehittymistä pääkaupunkiseudulle. 

 Keran alue Espoossa on loistava paikka rakentaa 

tällaista yhteisöä. Rantaradan varrella Keski-Espoossa 

sijaitsevaan Keraan oli aiemmin sijoittunut paljon lo-

gistiikkatoimintaa, joka on nyt siirretty muualle. Heh-

taareittain halli- ja muuta tilaa odottaa uutta käyttöä. 

Kera on yksi Espoon kehittyvistä alueista, ja sinne tulee 

2020-luvulta alkaen rakentumaan uusi asuinalue.

Joukko ruoantuotantoon liittyviä pk-yrityksiä on ilmaissut halunsa muuttaa 
operaationsa Keran tyhjiin tilohin. Kehitteillä on organisaatiomalli, joka tukee 
yhteisön hallinnassa, kehittämisessä ja varsinaisen tilojen operoinnissa. 
Uuden yhteisöorganisaation tehtäviin kuuluisi muun muassa:

- Yritysten välisessä yhteistyössä auttaminen ja 
verkostoitumisen helpottaminen.
- Ruoka- ja teknologia-alan osaamisen yhdistäminen.
- Erilaisten kiertotalouteen, teknologia- ja palvelukehitykseen liittyvien 
tutkimus- ja kehityshankkeiden sekä demonstraatioprojektien 
kehittäminen ja projektinhallinta. 
- Jaettujen tilojen ja resurssien hallinta ja niiden tarjoaminen yrityksille Kerassa.
- Toimiminen yleisenä yhteyspisteenä niin alasta kiinnostuneille potentiaalisille 
yrittäjille, sijoitta-jille kuin alueesta kiinnostuneille vierailijoille.
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Keran urbaani tuottajayhteisö
Kuvaus Smart & Clean -ratkaisuista

Kera urbaani 
tuottajayhteisö

Vertais-
verkosto

Demonstraatio-
projektit

Tapahtuma-
paikka

Jaetut 
resurssit esim. 

demokeittiö

Kohtaamis-
paikka
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Kestävän gastronomian osaamiskeskus
Kuvaus Smart & Clean -ratkaisuista

Perho liiketalousopisto on perustanut Green 

City Farmin, joka toimii kestävän gastronomian 

osaamiskeskuksena, kehittääkseen nykyisten ja 

uusien ravintola-alan ammattilaisten ymmärrys-

tä kestävästä ruokajärjestelmästä  ja vaikutus-

mahdollisuuksista niiden kehittämiseen. Green 

City Farm toimii kumppanuusmaatalouden 

periaatteiden mukaisesti edistäen kestävän 

gastronomian osaamista Suomessa ja tarjoaa 

ruoka-alan ammattilaisille yhteisen määritelmän 

kestävästä gastronomista. Osaamiskeskus tuo 

yhteen ja verkottaa ruoka-alan ammattilaisia 

vuosittaisissa tapahtumissa, muun muassa 

Kestävän Gastronomian huippuseminaarissa, 

ja levittää nettisivujensa kautta monipuolisesti 

aiheeseen liittyvää tietoa. 

 Osaamiskeskuksen lähestyminen alan 

kehittämiseen on käytännönläheinen. Perho lii-

ketalousopistolla on hallussaan koko ruokaketju 

suoraan pellolta ravintoloihin ja ravinteiden kier-

rätyksenä takaisin pellolle. Malmin kampuksella 

sijaitsee opiston oma opetuksellinen maatila 

Green City Farm, jossa viljellään tuotteita niin 

opiston omaan ja ravintola Perhon käyttöön kuin 

muillekin helsinkiläisille ravintoloille ja lähialueen 

kotitalouksille. Opetuksellinen maatila näyttää 

esimerkkiä siitä, kuinka edistyksellisillä viljelyme-

netelmillä saadaa lisää makua kasviksiin ja yrttei-

hin samalla parantaen maaperän ja ympäröivän 

luonnon hyvinvointia.  

 Ravintola Perhossa puolestaan kehitetään 

kestävää gastronomiaa tukevia toimintamalleja 

ja reseptiikkaa. Perho on muun muassa ryhtynyt 

testaamaan menetelmää, jossa orgaaninen jäte 

esikäsitellään ravintolassa pikakompostorissa. 

Tämä pienentää orgaanisen jätteen volyymia 

tehden sen kuljetuksesta helpompaa ja edul-

lisempaa. Esikäsitelty komposti toimitetaan 

hyödynnettäväksi takaisin Malmin pellolle. Näin 

Perhon Kestävän gastronomian osaamiskeskus 

kehittää käytännön tasolla ymmärrystä ja rat-

kaisuja ravintoloiden ja lähiviljelijöiden väliseen 

kiertotalouteen. 
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Kuvaus Smart & Clean -ratkaisuista
Nopean toiminnan Food Rescue -verkostot

From Waste to Taste ry on kerännyt erilaisille 

asiakasryhmille omia Food Rescue -verkostoja, 

joille erilaisten pikaviestiryhmien kautta jaetaan 

tieto myynnissä olevasta tai lahjoituksena hy-

väntekeväisyyteen tarjotusta ruoasta tai raaka-

aineista. Alustoina on käytetty Facebookia, 

Whatsappia, Telegramia sekä Slackissä väli-

tettävää Doodle-kyselyä. Yksi kanava ei palvele 

kaikkia asiakasryhmiä ja kullekin Food Rescue 

-verkostolle käytettävä alusta on valikoitunut 

kokemusten ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 

Muun muassa ravintoloilta on tullut toive perus-

taa heille suunnattu ryhmä Facebookiin, sillä he 

käyttävät alustaa muutenkin markkinointitarkoi-

tuksiin. Ravintoloiden Food Rescue -verkostossa 

ravintolat ja pitopalvelut voivat keskenään käydä 

kauppaa ylijäämillään, ja From Waste to Taste 

ry voi tiedottaa ryhmälle suuremmista myyntiin 

tarjottavista eristä. From Waste to Taste ry on jo 

aiemmin perustanut Facebookiin ruoka-aputoi-

mijoille suunnatun oman ryhmän raaka-aineiden 

lahjoituksia ja muuta alan keskustelua varten. 

 Toinen Smart & Clean Urban Food -pro-

jektissa toivottu tiedotuskanava teollisuuden yli-

jäämille oli uutiskirje, jota pilotoitiin From Waste 

to Taste ry:n kokoaman pienen verkoston avulla. 

Smart & Clean Urban Food -projektissa perus-

tettiin myös Food Rescue -ryhmiä peruskoulun 

lounaalta ylijääneiden aterioiden myymiseksi lä-

hialueen asukkaille ja työntekijöille. Lapinlahden 

vanhan sairaalan toimijoilla jo käytössä oleva Te-

legram osoittautui parhaaksi keinoksi tavoittaa 

kouluruoasta kiinnostuneita lähialueen ruokaili-

joita. Start-up -keskus Maria01:een puolestaan 

parhaaksi keinoksi myydä kouluruoka-annoksia 

osoittautui heidän Slack-kanavalleen tilauksia 

varten luotu Doodle-kysely.

 Food Rescue -toimintamallista on 

olemassa myös kaupallisia esimerkkejä, nimit-

täin suomalaiset Lunchie Market ja ResQ Club 

-alustat. Nämä alustat yhdistävät ravintolat, 

kahvilat ja kaupat sellaisten yksityisten kulut-

tajien kanssa, jotka ovat kiinnostuneita osta-

maan ylijääneitä aterioita, ja muita valmistettuja 

tuotteita edullisempaan hintaan. Urban Food 

-hankkeessa testattiin kouluruoan myymistä 

Lunchie Marketin avulla, mutta alustan toiminta-

malli ei sellaisenaan sopinut tähän käyttötarkoi-

tukseen. Haasteena on, että koulussa tiedetään 

n. klo 12.15 onko hävikkiä jäämässä ja jo 12.30 

ne tulisi noutaa. Yksittäisiä asiakkaita ei voida 

koulujen sääntöjen mukaan päästää kouluun, 

joten nouto tulee järjestää keskitetysti. Lunchie 

Marketin kaltaisille alustoille on siis käytännössä 

mahdotonta järjestää annosten myyminen 15 

minuutin aikaikkunassa. Ennakkotilaukset, joissa 

maksusuoritus tehdään etukäteen, eivät puoles-

taan onnistu, sillä aina ei jää hävikkiä tai vain osa 

annoksesta jää jäljelle, jolloin hintaa tarvittaessa 

mukautetaan.


